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ČESKÁ REPUBLIKA 
MINISTERSTVO FINANCÍ  
Letenská 15, P.O.BOX  77 
118 10  Praha 1 
Tel. 257043449   Fax: 257042609     IČ: 00006947    

 

V Praze dne 24. října 2014 
Č. j.: MF- 60875/2014/9001/Pu

 
Věc: Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění o veřejnou zakázku 

v souladu s ustanovením § 23 odst. 4 písm.a)  zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách (dále jen ”zákon”) 

  
Referent: Purchartová 3449 
Přílohy: Příloha č.  1 - Obchodní podmínky 
  
  
SYSCOMSOFTWARE spol. s.r.o.  
Kytlická 818/21a 
190 00  Praha 9 

 

 
 

 V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat 
veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:   

                                                                   
Úpravy IS programového financování EDS/SMVS“ 

 
 
I. Informace o předmětu veřejné zakázky  
Předmětem plnění veřejné zakázky je doplnění a změny informačního systému 
programového financování vyplývající hlavně z požadavků resortů na urychlení 
zadávání akcí do informačního systému, poskytování nezbytných výstupů 
z informačního systému, jeho integraci do IISSP (Integrovaný informační systém 
státní pokladny) 
 
Specifikace požadovaných služeb v těchto oblastech: 

          
Úpravy jsou rozděleny do dvou částí. První část obsahuje funkčnosti, které je nutné 
realizovat do konce roku 2014 a druhá část požadavky MF na realizaci v roce 2015. 
Funkčnosti v první části je nutno realizovat jednak z důvodu změn legislativy i kvůli 
zajištění efektivnější práce s daty MF, a v neposlední řadě z důvodu požadavku 
zadavatele vrátit se od evidence dat k řídící a kontrolní činnosti systému (oblast výdajů 
na programové financování SR). Dále jsou navrženy změny zjednodušující práci 
uživatelů, a to jak z podnětů MF, tak i z podnětů resortů. 
V druhé části jsou plánované funkčnosti k realizaci v roce 2015 tak, aby byla zajištěna 
kontinuita rozvoje integrity v rámci IISSP. Především z hlediska požadovaného 
rozvoje v oblastech controllingu, centralizace řízení dotací a zefektivnění pořizování a 
vykazování legislativně povinných evidencí (tj. eliminace jejich duplicitního 
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zpracování na ostatních rezortech a následné předávání na MF – tato činnost bude 
nahrazena centrálním zpracováním přímo na MF).  
Obsahem těchto úprav je věcně realizovat požadavky a potřeby objednavatele, které by měly 
naplňovat cíle, jež objednatel klade na IS EDS/SMVS a které budou řešeny především 
z hlediska těchto aspektů: 

a) Změny v dokumentaci programu a projektů, vedoucí k prohloubení řídících procesů 
s cílem zefektivnění výdajů státního rozpočtu na dotační politiku SR a reprodukci 
majetku státu.  

b) Rozvoj integrace IS EDS/SMVS na IISSP (RISPR/RE) v letech 2014 a 2015. 

c) Úpravy dle požadavků z jednotlivých kapitol na základě dosavadních poznatků 
s používáním systému EDS/SMVS. 

d) Transformace výkaznictví IS EDS/SMVS se zaměřením na controlling, řízení dotací 
a zefektivnění legislativně povinných evidencí.  

          
Konečná specifikace funkcionalit v jednotlivých verzích bude stanovena analýzou, 
která bude odsouhlasena objednavatelem. Rámcový rozsah a cena jsou chápány jako 
konečné, výsledná funkčnost bude této podmínce v analýze specifikující zadání 
podřízená. 

                                                                               
II. Doba a místo plnění veřejné zakázky 
 
a) Doba plnění: od podpisu smlouvy do 31. 12. 2015 
b) Místo plnění: Ministerstvo financí – Česká republika, Letenská 15, Praha 1. 
 
 
III. Splnění kvalifikace 
 
Uchazeč předloží kopii dokladu o oprávnění k podnikání, včetně kopie výpisu z Obchodního 
rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dnů, má-li v ní být uchazeč podle zvláštních 
předpisů zapsán (součást nabídky). 
 
 
IV. Obchodní podmínky, vč. platebních podmínek způsob zpracování nabídkové 

ceny, návrh smlouvy 
  
a) Viz příloha č. 1  

b) Návrh smlouvy musí v souladu s § 147a odst. 4 a odst.5 zákona  obsahovat 
povinnost dodavatele předložit zadavateli MF - osobě jednající jménem MF v rámci 
předmětné VZ seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na plnění VZ, a to do 60 dnů 
od splnění smlouvy nebo do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že 
plnění smlouvy přesahuje 1 rok.  
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V.  Identifikační údaje zadavatele  
 
Obchodní firma:    Česká republika – Ministerstvo financí 
Sídlo:   Letenská 15, Praha 1 
PSČ:   118 10 
IČ:   00006947 
DIČ:   CZ00006947 
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby:  
 
Ing. Stanislav Sankot, ředitel odboru 33 - Řízení a provoz ICT resortu 
 
VI. Místo, den a hodina konání prvního jednání včetně uvedení, v jakém jazyce bude 

jednáno  
 
Jednání s Ing. Stanislavem Sankotem (ŘO 33), l:3072, 2978 se uskuteční po předběžné 
domluvě v kanceláři č. 515/D, Ministerstva financí, Letenská 15, Praha 1, dne 30. 10. 2014 ve 
14:00 hodin a předmět uvedené veřejné zakázky bude projednán v jazyce českém. 
 
VII. Termín posledního možného jednání, a to zejména s přihlédnutím ke lhůtě pro 

podání nabídek  
 
Termín posledního možného jednání s Ing. Stanislavem Sankotem (ŘO 33) je možné 
uskutečnit na základě předběžné domluvy  dne 3. 11. 2014 v 11hod v místnosti č. 515/D, na 
výše uvedeném místě. 
 
VIII.   Obsah,  lhůta a místo pro podání nabídky  
 

1) Součástí nabídky musí být: 
  

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech 
od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném 
poměru u zadavatele, 

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro 
podání nabídek, 

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 
zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou 
 

     2) Nabídku v řádně uzavřené obálce, opatřené   obchodní firmou nebo názvem a adresou 
uchazeče a na přední straně označené „Jednací řízení bez uveřejnění - 
NEOTEVÍRAT –   „Úpravy IS programového financování EDS/SMVS – SO 9001 - 
Pu“ zašlete doporučeně poštou nebo předejte osobně v podatelně na adrese zadavatele: 
Česká republika – Ministerstvo financí, Letenská 15, P.O.BOX 77, 118 10 Praha 1. 

 
3) Nabídku doručte na adresu zadavatele osobně nebo doporučeně poštou nejpozději do 

5. 11. 2014 do 16:00 hodin (po dohodě, resp. po ukončení posledního jednání). 
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IX.  Zrušení zadávacího řízení (dle § 84 odst. 4 zákona) 
 
Zadavatel je oprávněn zrušit veřejnou zakázku do doby uzavření smlouvy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zadavatel 
RNDr. Lenka Betincová 

ředitelka sekce 08 – Kabinet a řízení úřadu 
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